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X-REST 7.1

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy Sharkoon termékünket választotta! A hosszú élettartam és tökéletes működés érdekében javasoljuk,
hogy olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
Reméljük, örömét leli termékünk használatában!
SHARKOON Technologies
www.sharkoon.com

1. Jellemzők:

 Világítással felszerelt headset állvány beépített 7.1 csatornás USB hangkártyával az élethű térhangzáshoz
 Kompatibilis mindenfajta headsettel és fejhallgatóval, amely 3,5 mm-es sztereó jack-csatlakozóval rendelkezik
 Könnyen elérhető kezelőszervek a hangszín-szabályozó, mikrofon-némítás és hangerő-szabályozás működtetéséhez
 Ideális kiegészítő a PC hangkártyához és alkalmas második hangforrásként történő használatra hangfalak és headsetek használata esetén
 Szögletes gaming stílusú kialakítás; rendezetten tartja a headseteket minden játékos asztalán
 Ellensúllyal rendelkező talp csúszásgátló gumilábakkal a nagyobb stabilitás és biztonságos tartás érdekében
 Textil burkolatú, fonott kábel
 7.1-es audió szoftver profilokkal, effektusokkal és mikrofon-erősítéssel
 Sztereó mód USB-n keresztül illesztőprogram telepítése nélkül

2. Műszaki adatok:
2.1 Általános
Típus

Headset állvány USB-hangkártyával

Hangfeldolgozó lapka

SSS1629A5

Térhang üzemmód

Virtuális 7.1*

Csatlakozó

USB

Hangerő-szabályozás
Mikrofon némítás
Hardveres hangszín-szabályozó
Megvilágítás
Tápellátás

USB

Súly kábel nélkül

380 g

Méretek (H x Sz x Ma)

120 x 120 x 260 mm

Támogatott operációs rendszerek

Windows 7/8/10, MacOS X**

2.2 Kábel és csatlakozók
Interfészek

2 x 3,5 mm-es sztereó jack

Textillel bevont, fonott kábel
Kábel hosszúsága

200 cm
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2.3 Szoftverjellemzők
Profil

4

Hangszín-szabályozó
Effekt beállítások

Ki, Mozi, Fürdőszoba, Nappali szoba, Folyosó

3D hangzás
Virtuális 7.1 hangzás
Mikrofon erősítés
2.4 Kompatibilitás
PC-k/Notebookok
PlayStation 4

     **

* Csak a telepített Windows szoftveren keresztül
** Mac OS X/PS4™: Csak sztereó

3. A csomag tartalma

 X-Rest 7.1
 Kézikönyv
 CD szoftverrel és használati utasítással
Megjegyzés:
Amennyiben a fenti tételek közül bármelyik hiányozna, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal
e-mailben:
support@sharkoon.com
(Németország és Európa)

A

support@sharkoon.com.tw
(Nemzetközi)

4. Az X-Rest 7.1 áttekintése
A Headset állvány és talp

B Mikrofon némítás
C Mikrofon-csatlakozó
D Headset-csatlakozó, amely egyben TRRS-csatlakozó
F

E Hangszín-szabályozó gomb
E

F Hangerő-szabályozó

B

D

C
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5. Csatlakozás eszközökhöz
5.1 PC és Mac
Csatlakoztassa az X-Rest 7.1 USB-csatlakozóját a PC egyik szabad USB-aljzatához. A talpon lévő LED kék színnel világít.
Az operációs rendszer automatikusan felismeri majd az  X-Rest 7.1 eszközt telepíti az összes hozzá való illesztőprogramot.
Megjegyzés:
Ha a rendszer nem ismeri fel az X-Rest 7.1 eszközt, válassza le és próbálja a PC másik USB-csatlakozójához csatlakoztatni.
A sztereó immár használatra kész. A virtuális 7.1 csatornás hanghoz, illetve a számos többi jellemző használatához telepítse a mellékelt szoftvert; lásd: 8. Szoftver (csak Windows PC).
5.2 PlayStation 4
Csatlakoztassa az X-Rest 7.1 USB-csatlakozóját a PlayStation 4 egyik szabad USB-aljzatához. Automatikusan megtörténik az X-Rest 7.1 felismerése, és a headset valamint a mikrofon aktiválása. A mikrofon szintjének beállításához lépjen a
“Beállítások” menü –Berendezések –Hangberendezések elemre.

5.3 Headset két sztereó jack-csatlakozóval
Csatlakoztassa a headset sztereó jack-dugóit az X-Rest 7.1 megfelelő aljzataihoz. Csatlakoztassa a headset jack-dugót a
headset szimbólummal jelölt aljzathoz. Dugja a mikrofon jack-dugóját a mikrofon-csatlakozóba.

5.4 Headset egy sztereó jack-csatlakozóval
Ha a headset csak egyetlen TRRS-dugóval rendelkezik (CTIA konfiguráció), csatlkoztasa azt a headset-aljzathoz.
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6. Funkciók
6.1 Mikrofon némítás
A mikrofon némítógomb (C) elnémítja a mikrofont, amikor is az X-Rest 7.1 alapzat világítása kékről vörösre vált. Nyomja
meg újra a gombot a mikrofon újbóli aktiválásához, amikor is a világítás visszavált kékre (csak ha a LED-világítás aktív).

6.2 Hangszín-szabályozó gomb
A X-Rest 7.1 nyolc előre beállított hangszínbeállítással rendelkezik. A hangszín-szabályozó gomb többszöri megnyomásával rendre válthat a beállítások között.  
Megjegyzés:
A legutóbb használt előbeállítás mentésre, majd a számítógép újraindításakor kiválasztásra kerül. Ha másik előbeállítást
kíván használni, egyszerűen nyomja meg az EQ gombot. Ha a nyolcadik előbeállítás után megnyomja az EQ gombot, az
előbeállítások egyszerűen visszalépnek az elsőre, ami után ismét végiglépkedhet rajtuk.
Példa: Ha a negyedik előbeállítás aktív és a hetedikre akar váltani, nyomja meg háromszor az EQ gombot. Hasonlóképpen, ha a
negyedik előbeállítás aktív és az elsőre akar váltani, nyomja meg ötször az EQ gombot.
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Ez a funkció a telepített szoftver nélkül is rendelkezésre áll. Ha a Windows szoftvert használja, négy egyedi hangszín-szabályozó profil áll rendelkezésre.
6.3 Hangerő-szabályozás
A hangerő-szabályozó tekerőgomb segítségével állíthatja be a csatlakoztatott headset hangerejét. A hangerő csökkentéséhez forgassa a gombot balra. A hangerő növeléséhez forgassa a gombot jobbra.
Megjegyzés:
Ha a hangerőt túl kicsinek találja, ellenőrizze az operációs rendszer hangerő-beállítását, majd állítsa maximális értékre.
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7. A szoftver telepítése (csak Windows PC)

1. Helyezze be a CD-t a CD/DVD/BD-meghajtóba.
2. A szoftver automatikusan megnyílik a telepítéshez. Válassza ki a “Szoftvertelepítés” elemet a menüben.

Ha az ablak nem nyílik meg automatikusan, folytassa a következőkkel:
2.1 Nyissa meg a CD/DVD/BD-meghajtót (pl. D:\).
2.2 Nyissa meg a „Szoftver“mappát.
2.3 Indítsa el az “X-Rest 7.1 Setup.exe” alkalmazást.
3. Kövesse a telepítő varázsló útmutatásait.
4. Végül kattintson a „Befejezés“ gombra.
Más megoldásként a szoftver legújabb verzióját közvetlenül letöltheti a weboldalunkról: www.sharkoon.com.

8. Szoftver

A szoftver a következőket teszi lehetővé:
 Négy különálló hangszín-szabályozó előbeállítás létrehozása, mentése és betöltése
 Négy előre beállított effektus használata
 Mikrofon-erősítés beállításainak elvégzése
 Virtuális 7.1 hangzás konfigurálása
 A LED-világítás be-, illetve kikapcsolása
Megjegyzés:
A jobb egérgombbal kattintson az X-Rest ikonra a feladatsoron, hogy a nyelvet a „Nyelv” opció alatt módosíthassa. Hasonlóképpen válassza ki a “Megjelenések” elemet, hogy módosíthassa a menü körüli keretet világosra vagy sötétre. A
módosítások azonnal érvénybe lépnek. Újraindítás vagy a szoftver újratelepítése nem szükséges.
Nyissa meg a szoftvert a feladatsoron lévő X-Rest 7.1 ikonon végzett dupla kattintással.

X-REST 7.1
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A

D

B

C

E
F

I
A Mentés, Megnyitás, Névjegy

E Alaphelyzet

B Eszköz aktív/Nem aktív

F Profil 1 - 4

C EQ (be/ki)

LED

D 3D (be/ki)

Virtuális 7.1

I Mikrofon

Effektus
Hangszín

A Mentés, Megnyitás, Névjegy
A “Mentés” lehetővé teszi az aktuális fájlkonfiguráció mentését a merevlemezen. Az “Megnyitás” a fájl betöltését teszi
lehetővé. Mind a négy profil, illetve a kiválasztott effektusok, mikrofon-beállítás és 7.1 csatornás beállítás mentésre kerül.

A konfigurációs fájl mentéséhez tegye a következőket:
 Kattintson a “ Mentés”gombra. Megnyílik egy új ablak
 Válassza ki a kívant helyet, majd adjon meg egy fájlnevet
 Kattintson a “ Mentés”gombra. Ezzel létrehozta a fájlt
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A konfigurációs fájl betöltéséhez tegye a következőket:
 Kattintson az „Megnyitás“ gombra. Megnyílik egy új ablak.
 Válassza ki a kívánt fájlt, majd kattintson az “ Megnyitás” gombra.
 Ezzel megtörtént a konfigurációs fájl betöltése.
E lépések alkalmazásával számos konfiguráció menthető, illetve tölthető be. Az “Névjegy” megjeleníti a program verzióját.
B Eszköz aktív/Nem aktív
Ennél a pontnál megjelenik az X-Rest 7.1 állapota. Ha a “ Eszköz nem aktív” vörös szövegben látható, az X-Rest 7.1 nem
észlelhető. Ilyen esetben ellenőrizze az USB-kapcsolatot. Ha a “ Eszköz aktív” zöld szövegben olvasható, az eszközt
megtalálta a rendszer és használatra készen áll.
C EQ (be/ki)
Ide kattintson a hangszín-szabályozó be-/kikapcsolásához. Ha a hangszín-szabályozó aktív, a mező kékkel kiemelve
látható.
D 3D (be/ki)
Ide kattintson a 3D effektus be-/kikapcsolásához. Ha a 3D aktív, a mező kékkel kiemelve látható.

E Alaphelyzet
Kattintson ide a jelenleg beállított profilban lévő hangszínszabályozó alaphelyzetre állításához.
F Profil 1 - 4
Itt válassza ki a kívánt profilt. A módosítások mindig
a jelenleg kiválasztott profilra vonatkoznak.

Állítsa ba hangzást az 5 sávos hangszín-szabályozó használatával. Ehhez az egér segítségével mozgassa fel vagy le a csúszkát. A következő
frekvenciák állnak rendelkezésre: 60, 300, 1200,
3600 és 12000 Hz.

LED
Kattintson ide az X-Rest 7.1 LED világításának be-/kikapcsolásához. A LED világítás aktív, ha a gomb kékkel kiemelve
látható.
Virtuális 7.1
A “Virtual 7.1” menüpont alatt a nyolc virtuális hangfal egyedileg áthelyezhető. Ehhez kattintson a kívánt hangfalra, majd
húzza a megfelelő helyzetbe.
A teremeffektus teszteléséhez forgassa el a kijelölt elrendezést az óramutató járásával megegyező, vagy azzal ellentétes irányba. Ehhez kattintson
a grafikon feletti megfelelő nyilra. A zene, illetve a
hangeffektusok lejátszása és beállítása a hangszórók elhelyezése alapján történik. Kattintson a
“Alaphelyzet” gombra az alapértelmezett konfiguráció visszaállításához.
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I Mikrofon
A “Mikrofon” menün belül a mikrofon érzékenysége lépésenként állítható egészen 100-ig. A
“Erősítés” funkció felerősíti a jelet. Kattintson a
“Némítás” gombra a mikrofon némításához.

Effektus
Itt állíthatja be a négy előre beállított effektus
hangzását.
A lehetséges beállítások a következők:
 Nincs effektus
 Színház
 Fürdőszoba
 Nappali szoba
 Folyosó

Hangszín
A mezőre kattintva megnyithatja az “Hangszín-szabályozó” menüt.

9. GYIK
Elveszett a szoftvert tartalmazó CD
A szoftver és a kézikönyv legújabb verziója letölthető weboldalunkról: www.sharkoon.com.
Átállítottam a hangszín-szabályozót, hogyan kapcsolhatom ki?
Az EQ gomb segítségével:
A legutóbb használt előbeállítás mentésre, majd a számítógép újraindításakor kiválasztásra kerül. Ha másik előbeállítást
kíván előhívni, egyszerűen nyomja meg az EQ gombot. A nyolcadik előbeállítás után újra az első előbeállítás következik,
és a hangszín-szabályozó kikapcsolódik.
A szoftveren keresztül:
Indítsa el a szoftvert a feladatsoron lévő X-Rest 7.1 ikonon végzett dupla kattintással. Ezután kattintson az „EQ“ mezőre a
hangszín-szabályozó kikapcsolásához. A hangzás immár semleges.
A hangszín-szabályozó alaphelyzetbe állításához kattintson az “EQ” gombra, majd a jobb felső sarokban lévő “Alaphelyzet” gombra.
A hangerő túl kicsi
Ha a hangerőt túl kicsinek találja, ellenőrizze az operációs rendszer hangerő-beállítását, majd állítsa maximális értékre.
A mikrofon túl halk
Indítsa el a szoftvert a feladatsoron lévő X-Rest 7.1 ikonon végzett dupla kattintással. Kattintson a “Mikrofon” elemre, majd
az egér használatával mozgassa a csúszkát, amíg a megfelelő mikrofon-hangerőt eléri. Az erősítés funkció is aktiválható.
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Felelősség elhárítása:

A SHARKOON nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért, különösen a nem megfelelő kezelés következtében.
Minden megnevezett márka- vagy terméknév az adott vállalat védjegye és/vagy bejegyzett védjegye, ily módon védelem
alatt állónak tekintendő. A SHARKOON folyamatos termékfejlesztési politikája értelmében a konstrukció és műszaki adatok
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az országos termékspecifikációk változhatnak. A mellékelt szoftverhez fűződő
jogok az adott birtokos tulajdonában állnak. A szoftver használatba vétele előtt vegye figyelembe a gyártó engedélyezési
feltételeit. Minden jog fenntartva, beleértve a (kivonatos) fordítást, újranyomtatást, illetve a másolással és egyéb műszaki
megoldással történő sokszorosítást. A jogsértés kártérítési igényt von maga után. Minden jog fenntartva, különösképpen
a szabadalmi jog, illetve a használati jog átruházása tekintetében. A közlés és műszaki módosítások módja fenntartva.

Az elhasznált termék elhelyezése:
Az Ön termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből gyártották.
A terméken szereplő áthúzott kerekes hulladéktartály embléma azt jelenti, hogy a 2012/19/EKeurópai irányelv
hatálya alá tartozik. Kérjük tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek elkülönített begyűjtésével kapcsolatos, helyi rendszerrel kapcsolatban. Kérjük, tartsa be a hulladékkezelére vonatkozó, helyi szabályozást és ne dobja
az elhasznált terméket a háztartási szemétbe. Az elhasználódott termék helyes elhelyezése segít megelőzni a potenciálisan negatív következményeket a környezetre és a közegészségre nézve.

SHARKOON Technologies GmbH
Siemensstraße 38
35440 Linden
Germany
© SHARKOON Technologies 2016
info@sharkoon.com
www.sharkoon.com
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